Sør-Norsk Mesterskap 2013
arrangeres i år den 7-8 september
Årets Sør- Norsk mesterskap vil bli avholdt på
Hønefoss og Ringerike ridesenter sin storstue i
Hønefoss!
www.hrrk.no
I år vil det være en ny vri, og stevnet vil bli arrangert
som et NRYF -stevne. Dermed blir det et krav om
rytterlisens, men vi håper dette ikke vil skremme
deltagere til å komme.
Det vil i tillegg til nordlandshester være andre startende av de norske hesterasene. Om vi får
for få påmeldinger åpner vi for alle raser, men håper vi slipper dette.
Siden vi legger mesterskapet inn i et normalt stevne vil det bli TO premieringer: Èn normal
premiering hvor alle blir bedømt likt og premiert likt som på et normalt stevne, og èn
premiering KUN for nordlandshest/lyngshest som er med på mesterskapet!
Under årets sørnorsk vil det kåres sørnorsk mester/grenmester i hver gren både for junior og
senior i tillegg til sammenlagtvinner!

For å være med i kampen om sammenlagtmester senior må du:
Være 18 år eller mer. Starte alle fire mesterskapsklassene, presisjonskjøring, dressurkjøring,
dressurridning og sprangridning. Ved lik poengsum vil vi vektlegge poengene fra
dressurridningen for å kåre en vinner.

For å være med i kampen om sammenlagtmester junior må du:
Være mellom 12 og 17 år. Starte dressurkjøring, dressurridning og sprangridning. Ved lik
poengsum vil vi vektlegge poengene fra dressurridningen for å kåre en vinner.

KJØRESTEVNE 7-8 SEPTEMBER m/ SørNorsk mesterskap for N/L!
Hvor: Hønefoss og Ringerike rideklubb
Arrangør: Hønefoss og Ringerike rideklubb i samarbeid med lokallaget for
nordlandshest/lyngshest i sør-norge.

Fredag kveld vil det bli fyrt opp griller for en sosial kveld før det hele starter lørdag morgen

Lørdag 7 september:
Presisjonskjøring:
Miniklasse - åpen for alle
LC - åpen for alle. N/L vil i tillegg bli bedømt for seg, klassen er mesterskapsklasse for senior
LB - åpen for alle
MB - åpen for alle med rett kvalifikasjon
Dressurkjøring:
Miniklasse - åpen for alle
LC - åpen for alle. N/L vil i tillegg bli bedømt hver for seg, klassen er mesterskapsklasse for
senior
LB - åpen for alle.
MB - åpen for alle med rett kvalifikasjon
Søndag 8 september:
Sprangridning:
60cm - åpen for alle
70cm - åpen for alle. N/L vil i tillegg bli bedømt hver for seg, klassen er mesterskapsklasse for
junior.
80cm - åpen for alle. N/L vil i tillegg bli bedømt hver for seg, klassen er mesterskapsklasse for
senior.
90cm - åpen for alle
100 cm - åpen for alle
Dressurridning:
LC:1 (20x40) - åpen for alle. N/L vil i tillegg bli bedømt hver for seg, klassen er
mesterskapsklasse for junior.
LC:2 (20x60) - åpen for alle. N/L vil i tillegg bli bedømt hver for seg, klassen er
mesterskapsklasse for senior.
LB:0 (20x60) - åpen for alle
LA:2 (20x60) - åpen for alle
HRRK har tenkt å arrangere kjørestevne den 7 september. Det vil si at kjøreøvelsene er åpne
for alle, uansett rase.
Sprang og dressur blir lukket for de norske rasene døl, fjordhest, nordlandshest og kaldblods.
Alle klasser har felles starter, og vil bli bedømt/premiert som vanlig, uavhenig av rase. De
merkede klassene for N/L vil få to resultatlister, en felles for alle som starter, og en med kun
nordlandshest/lyngshest. Da vil vi få to bedømmelser og premieringer, slik at
nordlandshestene konkurrerer mot hverandre som ved vanlige mesterskap - men i tillegg

konkurrerer de mot andre norske hesteraser! Så om for eksempel "Nils nordlandshest"
kjører raskest og feilfritt i sin LC presisjonsklasse, så vil "Nils nordlandshest" få sin 1 premie
fra HRRK i tillegg til tittelen "Sørnorsk mester i presisjonskjøring junior". (Om vi får bruke
dette navnet av NrYF, hvis ikke blir det "grenmester junior presisjonskjøring" - bare litt bedre
ordsammensetninger!)
Oppstalling er mulig på stevneplassen, plass til campingbiler, hestebiler o.l.
VI HÅPER PÅ Å FÅ SE MANGE NORDLANDSHESTER DENNE HELGEN
se www.rytter.no for informasjon om rytterlisens
(all info med forbehold om endringer, klasser med bedømminger vil komme)
PGA regler fra NRyF har vi ikke mulighet til å kalle det sørnorsk mester for senior/junior, ei
heller grenmestere. Vi vil offisielt gå ut med "egne" navn på disse kåringene.
Mesterskapet er sponset av:

OVERNATTINGSMULIGHETER HØNEFOSS OG OMEGN:
http://www.bjorkegard.no/meny_4_00.asp
https://www.nordicchoicehotels.no/Comfort/Comfort-Hotel-Ringerike/
http://www.hengjestgiveri.com/
http://www.ringerike-gjestegaard.no/
http://www.klaekken.no/
http://www.generalhotell.no/
http://www.onsakervika.com/
http://www.odincamping.com/
http://www.utvika.no/
http://www.rorvikcamping.no/rorvicamping/Velkommen.html
http://www.booking.com/hotel/no/grand-honefoss.no.html?aid=311099;label=grandhonefossKM0u*YWM5gT9w*vybBit1gS19937628793:pl:ta:p1:p2:ac:ap1t1:neg;ws=&gclid=CP3K2JS98
7cCFXF2cAod32MA_Q

